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O presente artigo consiste em uma pesquisa exploratória sobre a 
ferramenta de gestão ambiental, Análise de Ciclo de Vida - ACV, uma 
ferramenta de gerenciamento ambiental voltada para o produto. 
Foram abordados aspectos do seu surgimento, coonceitos, benefícios, 
barreiras para aplicação, metodologia e sua aplicação no Brasil, nas 
últimas décadas. Pelos resultados nota-se que sua aplicação no Brasil 
ainda necessita de um maior desenvolvimento, tanto na questão de 
esforço a ser feito quanto na experiência prática a ser adquirida, sendo 
necessário uma clareza e padronização da metodologia, incentivos 
governamentais. Com isso, observa-se que a adoção da ACV 
representa uma mudança estratégica importante, que pode auxiliar 
tanto no Sistema de Gerenciamento Ambiental da empresa, como no 
ganho de produtividade do sistema, garantindo os princípios da 
sustentabilidade. 
 
Palavras-chaves: ACV, Produção, Gestão Ambiental, Minimização de 
Impactos. 
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1. Introdução 

Segundo Chehebe (1997), todo produto, não importa de que material seja feito, madeira, 
vidro, plástico, metal ou qualquer outro elemento, provoca um impacto no meio ambiente, 
seja em função de seu processo produtivo, das matérias-primas que consome ou devido ao seu 
uso e disposição final. 

Atualmente, com as discussões ambientais tomando formas mais abrangentes no mundo 
globalizado, pode-se afirmar que responsabilidade sócio-ambiental é fator essencial para o 
sucesso de uma empresa. A atenção dispensada pela sociedade, poder público e mercado às 
questões ambientais têm levado inúmeras empresas a assumirem tais responsabilidades. Já 
não se discute mais se os negócios devem mudar para atender aos desafios do meio ambiente, 
e sim de que forma deverão mudar. 

Essa crescente preocupação tem levado as indústrias brasileiras a buscarem alternativas 
tecnológicas mais limpas, onde a variável ambiental aparece devidamente integrada ao 
desenvolvimento e à sustentabilidade. Além disso, outros fatores surgem associados a esses 
anteriormente citados: a conscientização da sociedade e a legislação ambiental cada vez mais 
exigente vêm induzindo as empresas a uma relação mais sustentável com o meio ambiente. 

A questão da sustentabilidade, para ser aplicável, requer o desenvolvimento e a adoção de 
tecnologias comprometidas com o bem-estar socioeconômico e com a conservação ambiental. 
Nesse contexto, torna-se importante à utilização de instrumentos que avaliem a contribuição 
de uma tecnologia para a sustentabilidade, com a avaliação dos seus impactos ambientais 
(Figueiredo et al., 2007). Porém, para que essa evolução venha a ser bem sucedida é 
necessário que a implementação das ferramentas gerenciais sejam apropriadas. 

Ao avaliar a qualidade ambiental, está-se discutindo diretamente a qualidade das intenções 
humanas sobre um suporte físico, relacionando-se os impactos criados aos graus de 
inadequação das atitudes e concretização humanas sobre a natureza. A avaliação dos impactos 
ambientais das atividades industriais requer um enfoque holístico, logo é necessária uma 
avaliação completa do ciclo de vida dos produtos, abrangendo limites além do processo 
produtivo. 

Nesse sentido a Análise de ciclo de vida (ACV), ou Life Cycle Assessment aponta como uma 
técnica que encoraja as empresas a sistematicamente considerar as questões ambientais 
associadas à cadeia produtiva. A LCA é uma técnica que permite avaliar o impacto ambiental 
de um produto, processo ou sistema do berço ao túmulo, ou seja desde a extração da matéria 
prima até a disposição final.  

A ACV é conceituada como uma ferramenta de gerenciamento ambiental aplicada aos 
produtos, para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados ao seu ciclo de 
vida, de forma a se reduzir danos ambientais. 

Para verificar o histórico atual dos trabalhos de ACV, foi realizada no período de março a 
maio/2007, uma revisão bibliográfica para o levantamento dos dados, onde se buscou o tema 
ACV. 

Dessa forma, este artigo consiste em uma pesquisa exploratória sobre o tema Análise do Ciclo 
de Vida dos Produtos, abordando seu surgimento, conceitos, benefícios, barreiras para 
aplicação, metodologia e sua aplicação no Brasil, nas últimas décadas. 
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2. O que é Análise de Ciclo de Vida (ACV): Conceitos, Vantagens e Bar reiras. 

Os primeiros estudos sobre a ACV tiveram inicio de forma tímida durante a primeira crise do 
petróleo (meados da década de 60). De certa forma, o mundo despertou para a necessidade de 
uma melhor utilização dos recursos naturais. Foram realizados estudos para avaliar os 
processos produtivos, a fim de racionalizar o consumo energético, que ficaram conhecidos 
como Resource Environmental Profile Analysis – REPA. 

Consciente da importância da ACV, no começo de 2000, o Comitê Brasileiro de Gestão 
Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas/CB38 iniciou a tradução das normas 
da série ISO 14040 e apoiou a criação da Associação Brasileira de Ciclo de Vida (ABCV). 
Algumas iniciativas de estudos de ACV já se encontram em desenvolvimento no Brasil 
(Ferreira, 2007). Atualmente, com a criação de grupos de pesquisa em ACV, diversas 
instituições têm desenvolvido trabalhos buscando aprimorar uma base conceitual sólida. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) de um produto é conceituada como uma ferramenta de 
gerenciamento ambiental para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados 
ao ciclo de vida de um produto (ABNT, 2001).  

Já segundo Caldeira-Pires et al (2005), a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é um processo 
objetivo para avaliar os impactos ao meio ambiente e a saúde, associado a um produto, 
processo, serviço ou outra atividade econômica, em todo o seu ciclo de vida. No longo prazo, 
a Avaliação do Ciclo de Vida pode prover as mudanças tecnológicas fundamentais na 
produção e nos produtos, em parte devido ao efeito multiplicador ao longo da cadeia 
produção, inclusive no uso otimizado de energia e de materiais, através do uso de processos 
de reciclagem e de reuso. 

De acordo com Chehebe (1997), a ACV requer toda uma avaliação do ciclo de vida dos 
produtos envolvidos no sistema, considerando todas as categorias de impactos ambientais 
causados, da extração da matéria-prima, passando pelo uso e indo até à disposição final do 
produto. 

Na realidade, a ACV pode ser utilizada para uma grande variedade de propósitos, pois se trata 
de um forte instrumento para o gerenciamento dos aspectos ambientais das várias fases do 
sistema de produção. A Análise de Ciclo de Vida do Produto está relacionada a várias etapas 
do processo que vão desde sua extração de matéria prima até à disposição final do produto 
conforme indicado na figura 01. 

 
 
 
 

Figura 01: 
Ciclo de Vida de um Produto. Fonte: Adaptado de SANTOS (2002) 

 

A Análise do Ciclo de Vida é essencialmente um instrumento científico qualitativo e 
quantitativo, cobrindo todos os estágios do ciclo de vida e todos os tipos de impactos 
ambientais direcionados ao produto, objetivando: o levantamento, a avaliação e a 
interpretação dos aspectos e impactos potenciais envolvidos em todo ciclo de vida do produto; 
o aprimoramento do processo produtivo e dos produtos de uma empresa; quantificar e 
comparar de uma forma integrada o desempenho ambiental de seus produtos; auxiliar a 
tomada de decisões na indústria, governo e ONG’s no planejamento estratégico, na definição 
de prioridades e no desenvolvimento de projetos e processos; fornecer informações referentes 
aos recursos utilizados, no consumo de energia e nas emissões; subsidiar as estratégias de 

Extração das Matérias Primas  Produção  Transporte  Uso  
Gerenciamento de Resíduos 
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marketing (comparação de produtos, rotulagem e declarações ambientais), gerando uma 
diferenciação na competitividade dos produtos no mercado cada vez mais exigente. Além 
disso, a implementação bem-sucedida da metodologia de ACV encoraja as indústrias a 
considerar as questões ambientais associadas à produção. Na verdade se trata de uma forte 
tentativa de integração da qualidade tecnológica do produto, da qualidade ambiental e do 
valor agregado para o consumidor, representando uma mudança estratégica importante. 

Quanto às barreiras, pode-se citar algumas que parecem ser comuns nas empresas brasileiras. 
Dois aspectos se apresentam como as principais dificuldades encontradas para a aplicação da 
metodologia proposta: a falta de pessoal adequadamente capacitado e a disponibilidade de 
bancos de dados contendo informações sobre a ACV de insumos industriais básicos como 
energia, aço, cimento, combustíveis etc. Vale destacar também, a falta de incentivos ficais por 
parte do Estado, para aquelas empresas de desejam realizar e mudar os pontos críticos 
identificados em um ACV. Uma outra questão, refere-se a influencia de metodologias 
estrangeiras no Brasil. 

Segundo PNUMA (2007), uma outra barreira encontrada é pelo fato de a elaboração de um 
estudo de ACV necessitar normalmente de muitos recursos e arrastar-se por muito tempo. 
Deste modo, os recursos financeiros deverão ser balanceados com os benefícios previsíveis do 
estudo. 

Com relação às pequenas e médias empresas, o que aparece como empecilho e como grande 
dificuldade para aplicação da metodologia, é basicamente a sua complexidade e necessidade 
de dados detalhados do sistema de produção. O que não impede que elas tenham condições de 
conduzir um estudo deste tipo utilizando a idéia e o conceito da ACV. 

Essa complexidade e necessidade aparecem da mesma forma como barreira para as grandes 
empresas, até porque os processos de produção são específicos, cada sistema requer uma 
atenção diferenciada. Isto dificulta a coleta e o fornecimento de informações técnicas gerais, o 
que exige maior quantidade de pesquisas e esforços para aprofundar o conhecimento sobre o 
tratamento desses processos, levando, às vezes, à determinação de um limite do processo a ser 
estudado, não atendendo todo o processo produtivo como deveria acontecer. 

Outro fator para que a utilização da ACV obtenha sucesso é comprometimento do corpo 
trabalhador da empresa. Esse fato surge como uma barreira para a aplicação, mas que pode ser 
superada com um pouco de empenho, haja vista ser fator essencial para o Sistema de 
Gerenciamento. Segundo Chehebe (1997), a conscientização dentro da empresa, de cada 
individuo ou elo da cadeia produtiva pode colaborar em seu próprio estágio do ciclo de vida. 

 
3. Metodologia de Análise de Ciclo de Vida no Brasil 

Existem várias maneiras de se conduzir uma ACV devido principalmente à complexidade dos 
sistemas ambientais e às diferentes condições e características ambientais existentes em cada 
região, conduzindo ao desenvolvimento de modelos alternativos.  

Segundo Souza et al. (2007), a respeito da análise de ciclo de vida, a três grupos principais 
dos métodos: o europeu, o norte-americano e o japonês. O primeiro e o mais avançado, 
contendo os métodos específicos aos paises europeus. No geral, ambos agregam os dados da 
população e os valores da caracterização específicos às suas circunstancias ambientais. Outras 
metodologias que estão sendo tornadas, como na África do Sul provam à necessidade de 
métodos mais regionalizados. 
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O Brasil ainda enfrenta sérios problemas quanto ao desenvolvimento de uma metodologia 
adaptada a nossa região devido à ACV ser altamente dependente das circunstancias regionais, 
por esse motivo muitos estudos utilizam a norma ISO 14040 como base.  

Neste trabalho será utilizada a metodologia de execução da ACV de acordo com os critérios 
da norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001) que estabelece que um estudo de ACV deve incluir 
as fases de definição, objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos 
ambientais e interpretação, conforme observa-se no quadro a seguir: 

 
 

Quadro 01: Fases da Análise de Ciclo de Vida. Fonte: Adaptado de ABNT (2001) 

FASES DEFINIÇÕES 
Objetivo: O objetivo de um estudo de ACV deve declarar 
inequivocamente a aplicação pretendida, as razões para conduzir o 
estudo e o público-alvo, isto é, para quem se pretende comunicar os 
resultados do estudo. 

 
 
 
 

Definição de 
objetivo  
e escopo 

Escopo: Na definição do escopo de um estudo de ACV devem ser 
considerados e claramente descritos os seguintes itens: a) Função e 
unidade funcional; b) Fronteiras do sistema; c) Requisitos da 
qualidade dos dados; d) Comparações entre sistemas; e) 
Considerações sobre análise crítica. 

 
 

Análise de 
inventár io 

Análise de inventário envolve a coleta de dados e procedimentos de 
cálculo para quantificar as entradas e saídas pertinentes de um 
sistema de produto. Estes dados também constituem a entrada para 
avaliação do impacto do ciclo de vida. 

 
Avaliação de  

impactos 

A fase de avaliação de impacto é dirigida à avaliação da significância 
de impactos ambientais potenciais, usando os resultados da análise de 
inventário. Em geral, este processo é a tentativa de compreender 
estes impactos. 

 
Interpretação dos 

resultados 

E a fase na qual as constatações da análise do inventário e da 
avaliação de impacto ou, no caso de estudos de inventário, são 
combinados, de forma consistentes, com o objetivo e escopo 
definidos, visando alcançar conclusões e recomendações.  

 

Na agroindústria, o trabalho foi realizado com objetivo de propor um sistema de avaliação de 
impactos de tecnologias, seguindo o planejamento proposto na norma ISO 14040 para a 
realização de inventário e avaliação de impactos, seguindo as fases recomendadas: a) 
definição de objetivo e escopo; b) análise de inventário; c) avaliação de impactos; d) 
interpretação dos resultados. 

Outros setores, por exemplo, precisam adequar o modelo de acordo com as condições de seus 
processos, agrupando ou ligeiramente adaptando certas etapas da metodologia. São os casos 
do setor energético (representado por uma hidrelétrica) e de fabricação de extintores de 
incêndio automotivo. Onde a etapa de Análise de inventário teve a divisão de alguns 
procedimentos ligeiramente adaptados. Nesse caso, não houve a execução da avaliação de 
impactos, limitando o estudo apenas até a fase da análise de inventário. O que foi observado 
na maioria dos estudos baseados na metodologia de ACV. 
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Muitas vezes as indústrias buscam na literatura modelos que se adequem ao produto em 
questão. Segundo Passuello et al., (2007) em uma indústria de embalagens de frutas o modelo 
foi simplificado, focando em itens chave do processo eliminando a necessidade de uma coleta 
de dados completa bem como de modelamento do processo. 

4. A Análise de Ciclo de Vida no Brasil 

No Brasil, a Análise do Ciclo de vida de produtos ainda não é uma ferramenta muito 
difundida. Poucas empresas e instituições, como é o caso da Mercedez-Benz do Brasil e do 
Instituto Técnico de Alimentação – ITAL utilizam essa ferramenta. (Chehebe, 1997).  
A própria norma que rege as diretrizes para a Análise do Ciclo de Vida dos Produtos, a ISO 
14040:2001, reconhece que a técnica ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento e 
resta ainda considerável esforço a ser feito e experiência prática a ser adquirida para o avanço 
da prática de ACV.  

Nos últimos anos tem aumentado o interesse em ACV pelas indústrias, especialistas 
ambientais, autoridades, associações de consumidores, organizações ambientais e o público 
em geral que querem conhecer a qualidade ambiental dos processos de produção e dos 
produtos (Lima et al., 2007). Entretanto, de acordo com Lemos & Barros (2006), no Brasil e 
na maioria dos países da América Latina estas ações ainda estão aquém do desejado, se 
comparadas com as principais regiões econômicas: União Européia, Nafta e APEC. 

Segundo Lima et al.,(2007), atualmente verifica-se que os setores produtivos abordados são 
bem diversificados, como: construção civil, automobilístico, embalagens, energia, agro-
pecuário, mineração, químico, etc. Porém não existe uma evolução progressiva dos trabalhos, 
apesar de a produção ter crescido, entre 2003/2004, possivelmente em decorrência da 
publicação da primeira norma ABNT/ISO 14.040, o que facilitou o acesso à informação sobre 
o tema. 

No Brasil, diversas iniciativas estão sendo implementadas com o objetivo de superar as 
dificuldades encontradas. Como é o caso da Agroindústria, que vem utilizando a ACV para a 
análise das questões ecológicas relacionadas às diversas etapas de produção, consumo e 
destino final de produtos ou serviços industriais e agrícolas, com o objetivo de melhorar a 
eficiência da produção e de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e a 
conservação ambiental. Essas medidas podem, por exemplo, auxiliar o empresário na tomada 
de decisão quanto à definição dos insumos e funcionamento da inovação que pretendem 
desenvolver. 

Outro setor que vem aplicando a metodologia de ACV é o energético. Segundo COIMBRA e 
SALGADO (2006) apud Demanboro (2007), de dezembro de 2002 a janeiro de 2006, o preço 
da eletricidade subiu em média 103,8% para os grandes consumidores industriais brasileiros. 
Um projeto que merece destaque é o de eficiência energética aplicado na empresa Multibrás. 
Com a implantação do novo sistema de iluminação houve uma redução de consumo de 
energia elétrica de 1.052 MWh/ano, que representa uma economia de R$ 69.704,80. A 
modernização dos sistemas de força motriz resultou em uma economia de 572 MWh, ou seja, 
uma redução anual de R$ 38.515,00. Com as modificações no sistema de ar comprimido, 
consegui-se uma redução de 1.892 MWh/ano ou uma economia de R$ 127.608,00 por ano. O 
tempo de retorno dos investimentos foi inferior a 4 anos (Demanboro et al., 2007). 

Outro caso do Setor Energético é da Usina Hidrelétrica de Taipu, onde foi possível 
estabelecer as etapas do ciclo de vida da geração de energia elétrica que contribuem 
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significativamente com impactos ambientais. Ribeiro (2003), diz que os processos que mais 
contribuem aos aspectos ambientais de hidrelétricas são possivelmente as etapas: de 
enchimento do reservatório; do ciclo de vida do cimento e do aço e a operação das máquinas 
de construção.  

Na indústria de embalagens esta metodologia vem sendo aplicada, com a finalidade de 
comparar o desempenho ambiental de caixas de madeira e de papelão ondulado para 
acondicionamento e transporte de fruta, onde foi possível identificar os quantitativos 
envolvidos no balanço de massa da utilização de caixas de madeira e papelão ondulado para o 
transporte de frutas e hortaliças (Passuello et al., 2007). Para isso a empresa desenvolveu o 
Inventário do Ciclo de Vida (ICV) dos produtos, onde foi possível relacionar vários aspectos 
ambientais e econômicos, onde haveria ganhos e perdas no sistema utilizado. 

Outro setor industrial que vem aplicando a ACV como ferramenta de gestão ambiental é o de 
fabricação de extintores de incêndio automotivo, como e o caso da fabricante Kidde que é a 
maior fabricante de extintores, pó químico e mangueiras de incêndio. A empresa utilizou a 
metodologia aplicada de ACV para comparar dois tipos de extintores produzidos, avaliando, 
dessa forma, a qualidade dos produtos, ao passo que, ao mesmo tempo visou a melhoria 
contínua do Sistema de Gestão Ambiental da empresa, considerando os aspectos e impactos 
ambientais levantados no ICV. 

Observando esses casos, Caldeira-Pires et al. (2005) afirma que durante muitos anos 
importantes organizações científicas e industriais têm trabalhado no desenvolvimento da 
ACV, empreendendo esforços na aplicação em diferentes tipos de setores industriais e de 
serviços. 
 
5. Considerações Finais 
 

Este artigo abordou o tema Análise do Ciclo de Vida de produtos, uma ferramenta de 
gerenciamento ambiental voltada para o produto. Foram abordados aspectos do seu 
surgimento, conceitos, benefícios, barreiras para aplicação, metodologia e sua aplicação no 
Brasil, nas últimas décadas. 

A partir de uma pesquisa exploratória sobre ACV, chegou-se a seguinte definição: 
“ ferramenta de gerenciamento ambiental aplicada aos produtos, para avaliar aspectos 
ambientais e impactos potenciais associados ao seu ciclo de vida, de forma a se reduzir danos 
ambientais” . 

Quantos às dificuldades de implementação, destaca-se a falta de informações relacionadas à 
banco de dados referentes aos aspectos e impactos ambientais e as dificuldades financeiras, 
pelo fato de a elaboração de um estudo de ACV necessitar normalmente de muitos recursos e 
arrastar-se por muito tempo, além da falta de incentivos governamentais.  

Sua aplicação no Brasil ainda necessita de um maior desenvolvimento, tanto na questão de 
esforço a ser feito quanto na experiência prática a ser adquirida para o avanço da prática. 
Notou-se uma tendência à estudos voltados até a fase de análise de inventário, ou seja, do 
levantamento de aspectos e impactos ambientais relacionados a todo o ciclo de vida dos 
produtos. 

De forma geral, observa-se que a adoção da ACV representa uma mudança estratégica 
importante, que pode auxiliar tanto no Sistema de Gerenciamento Ambiental da empresa, 
como no ganho de produtividade do sistema, garantindo os princípios da sustentabilidade. 
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